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چکیده
تجارب چند ساله اخیر نشان میدهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام ،بی ثباتی درآمد صادراتی را به
دنبال دارد .به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در
صادرات ،جهت گیری سیاستهای صادراتی باید به سوی صدور کاالهای غیرنفتی تغییر یابد .چنین امری تحقق پیدا نمیکند
مگر اینکه فرصتهای موجود در صادرات بخشهای مختلف شناسایی و به این فرصتها جنبه عملیاتی بخشیده شود .در
این پژوهش به بررسی راهکارهای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه پرداخته شده است .جمع
آوری آمار و اطالعات ال زم از طریق مصاحبه با کارشناسان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی به آسیای میانه در سال
 1396انجام گرفت .تعداد  110پرسشنامه برای این منظور تکمیل گردید .جهت بررسی عوامل اثرگذار بر صادرات از
رگرسیونی فضایی استفاده شد .نتایج نشان داد که بخش اعظمی از مشکالت صادرات استان داخلی است .مشکالت خارجی
مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریمها وزن کمی در افت صادرات دارد .حمایت سفارتخانهها ،فعال نبودن
رایزنهای بازرگانی در کشورهای هدف ،جزیرهای عمل کردن سازمانهای دولتی ،قیمت تمام شده کاالو مشکالت سیاسی
با کشورهای آسیای میانه از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات به شمار میرود .وجود زیرساختهای قوی برای صادرات
مانند منطقه ویژه اقتصادی سرخس و پتانسیلهای تولیدی داخل استان از جمله مؤلفههای اثرگذار بر توسعه صادرات استان
به شمار میرود.
واژگان کلیدی :صادرات ،آسیای میانه،رگرسیون فضایی.
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مقدمه
تجارت خارجی در هر کشور یکی از بخشهای عمده اقتصادی آن محسوب شده و میتواند نقش مهمی در
آینده کشور داشته باشد .تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید به درآمدهای ارزی
حاصل از صدور نفت و واردات زیاد شناخته میشود .به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام
و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات ،جهت گیری سیاستهای صادراتی باید به سود صدور
کاالهای غیرنفتی تغییر یابد .بر اساس آمار از سال  1980تا  ،2014صادرات نفتی ایران به طور میانگین 75
درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده است (ژاله رجبی و مقدسی .)1393 ،جدول 1آمار سرجمع صادرات
به تفکیک ماه و به تفکیک وزن و ارزش دالری صادرات براساس اطالعات طی سال  1395را نشان میدهد.متوسط
میزان صادرات ماهیانه در سال 1395معادل تقریبا  3میلیارد دالر است .این عدد برای برخی ماه ها بیشتر و برای
برخی ماههای سال کمتر است.
جدول .1-سرجمع صادرات به تفکیک ماه در سال 1395
وزن (کیلوگرم)

ارزش دالری

ماه
فرودین

5/067/008/317

2/286/703/743

اردیبهشت

7/540/564/062

3/306/145/474

خرداد

6/857/375/015

2/855/352/285

تیر

5/874/446/350

2/531/826/865

مرداد

6/316/346/915

2/754/311/194

شهریور

6/265/598/645

2/733/157/294

مهر

6/909/064/456

2/786/631/028

آبان

7/287/550/236

5/238/179/387

آذر

5/173/182/527

2/302/646/657

دی

5/627/400/647

2/941/251/134

بهمن

6/537/350/039

2/725/136/694

اسفند

8/104/989/843

3/288/660/862

77/۵۶۰/۸77/۰۵۲
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جمع کل
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نمودار .1-روند صادرات غیر نفتی و واردات ایران در طول  23سال
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نمودار  1مقایسهای از میزان واردات و صادرات ایران را در خالل سالهای  1371تا  1394را نشان میدهد.
همانطور که شکل نشان میدهد روند افزابش صادرات و نیز واردات در طول این سال ها افزایشی بوده
است.بیشترین حجم صادرات غیرنفتی مربوط به سال  1393است .در خالل سالهای  1384تا  1390آمار واردات
و صادرات اختالف زیادی پیدا کردند که نشان از منفی شدن تراز تجاری ایران دارد.

منبع :گمرک جمهوری اسالمی ایران1395 ،
استان خراسان رضوی نقش عمدهای در وضعیت تجارت خارجی ایران بازی میکند( .محمدزاده و
همکاران .)1394،صادرات استان خراسان رضوی  4درصد سهم ارزشی صادرات کشور به خود اختصاص داده
است( .سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی .) 1395 ،همجواری استان خراسان رضوی با تعدادی از
کشورهای آسیای میانه نیز این استان را به یک قطب صادراتی کشور مبدل کرده است .بیش از  70درصد صادرات
استان به کشورهای افغانستان ،ترکمنستان و تاجیکستان صورت میگیرد .میزان صادرات غیرنفتی استان در سال
 1395معادل  1/8میلیارد دالر است  .بخش اعظمی از این صادرات به کشورهای آسیای میانه انجام میگیرد.
جدول  3سهم استان خراسان رضوی از صادرات کل کشور را در سالهای  1394 ،1393و  1395را نشان
میدهد .با توجه به آمار به دست آمده از گمرک جمهوری اسالمی ایران ،ارزش دالری این سهم در طول این
مدت کاهش یافته است .این مساله لزوم توجه بیشتر به بحث صادرات استان را نشان میدهد.
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جدول .۲-سهم استان خراسان رضوی از صادرات کل کشور
سال

سهم از صادرات کل کشور( ارزش دالری)

سهم از صادرات کل کشور( ارزش وزنی)

1393

4/13

2/20

1394

4/12

2/52

1395

4/16

2/61

منبع :گمرک جمهوری اسالمی ایران1395 ،
همجواری استان خراسان رضوی با آسیای مرکزی و ویژگیهای ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این منطقه جایگاه
ویژهای در مالحظات امنیتی-اقتصادی کشورمان ایجاد کرده است .استان خراسان رضوی بیش از  34درصد از
سهم صادرات به آسیای میانه را در اختیار دارد .ارزش دالری صادرات استان به آسیای میانه در سال 1395
معادل  385،007،178دالر است.که این عدد نسبت به سال قبل  14درصد کاهش نشان میدهد .حجم مناسبات
تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه در یک دوره  25ساله از حدود  300میلیون دالر در سال  1995به 4
میلیارد در سال  2005به  3/7میلیارد دالر در سال  2012رسید .)Kozhanov ,2012( .این رقم در سال 2016
به  5/3میلیارد دالر افزایش یافت .کشورهای آسیای میانه شامل  5کشور ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان،
قزاقستان و قرقیزستان است .جدول 4برخی از آمارهای اقتصادی کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد .در
بین کشورهای آسیای میانه قرقیزستان دارای کمترین جمعیت و ازبکستان دارای بیشترین جمعیت است .نرخ
رشد اقتصادی در بین کشورهای آسیای میانه در یک دوره  10ساله مورد بررسی از یک روند رو به رشد برخودار
است .باالترین نرخ رشد در بین این کشورها مربوط به تاجیکستان و ازبکستان است .توجه به این آمار ارقام
میتواند نقش مهمی در ترسیم دورنمای تجارت با این کشورها را داشته باشد.
جدول .3-آمارهای اقتصادی کشورهای آسیانه میانه و ایران
GDP
(بیلیون دالر

اقتصادی

تورم

بیکاری

اولویت

تاجیکستان

8/5

8/5

7/4

5

2/5

چین ،روسیه ،قزاقستان،
ایران

قزاقستان

17/5

184

1/2

7/5

5

روسیه ،چین ،تاجیکستان،
ایران

نام کشور

جمعیت
(میلیون نفر)

آمریکا)
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نرخ رشد

نرخ

نرخ

شرکای تجاری به ترتیب

ترکمنستان

5/5

37/3

6

6/1

10/5

روسیه،
ترکیه،
چین،افغانستان ،ایران

قرقیزستان

6

6/8

3/5

1/9

2/3

چین،
روسیه،
قزاقستان،ازبکستان ،ایران

جمع

69

302

-

-

-

ایران

79

393

6

9/9

12/5

منبع :سایت تجارت اقتصادی2016 -
جدول  4سهم استان از صادرات کاال به کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد .همانطور که جدول نشان
می دهد ،کشورهای آسیای میانه سهم زیادی از ارزش صادراتی استان خراسان رضوی را تشکیل میدهند .توجه
به این سهم از صادرات و تالش در راستای افزایش آن ،میتواند نقش به سزایی در گسترش تجارت استان با
همسایگان داشته باشد .در حوزه کشورهای آسیای میانه بیشترین سهم مربوط به تاجیکستان و قرقیزستان است.
البته کشور ترکمنستان نیز سهم زیادی از ارزش دالری صادرات استن را به خود اختصاص داده است.
جدول .۴-سهم درصدی استان از صادرات به کشورهای هدف صادراتی
تاجیکستان

قزاقستان

قرقیزستان

ازبکستان

سهم کل

سال  /کشور

ترکمنستان

1388

56

72

40

83

48

۵9

1389

56

64

40

89

47

۵9

1390

49

54

31

83

37

۵۰

1391

48

58

33

84

32

۵1

1392

33

61

29

84

17

۴۴

1393

40

60

28

84

22

۴۶

1394

42

49

24

62

49

۴۵

1395

41

34

26

71

12

3۶

میانگین

45

56

31

80

33

-
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ازبکستان

31/3

66/7

7/5

5/7

8/9

روسیه ،قزاقستان،چین،
ترکیه ،،ایران
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همانطور که آمار و ارقام نشان میدهد استان خراسان رضوی نقش مهمی از تجارت ایران به آسیای میانه
را تشکیل میدهد .مطالعه آمار ها نشان میدهد متاسفانه در سالهای اخیر ،بخش زیادی از بازارهای آسیای
میانه به دلیل مشکالت پیش روی صادرات از دست رفته است .این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر
بر صادرات استان خراسان رضوی و شناسایی راه کارهای توسعه صادرات استان بپردازد .در این زمینه مطالعات
زیر انجام شده است .مرتضوی و همکاران ( )1390در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز به صادرات پسته
ایران پرداختند و نتیجه آن شد که تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز به ارزش صادراتی پسته است همچنین میانگین
وزنی درآمد کشورهای وارد کننده پسته ،نرخ ارز و قیمت تولید کننده داخلی پسته ،تأثیر مثبت بر ارزش صادراتی
پسته دارد .فرو و همکاران ( ) 2015به بررسی اثر استانداردها بر صادرات محصوالت کشاورزی پرداختند .نتایج
این مطالعه نشان داد که رعایت استانداردهای صادراتی ،یکی از اصول اساسی و مهم برای صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی به شمار میرود و برای دستیابی سهم بیشتری از بازارهای جهانی و علیالخصوص بازارهای
نوظهور رعایت این استانداردها ،امری ضروری به شمار میرود .شیبا و همکاران ( )2014در امریکا مطالعهای با
مدلسازی نقش تغییرات آب و هوا در صادرات محصوالت کشاورزی انجام دادند .آنها اذعان نمودن که آب و هوا
میتواند نقش اساسی در بهرهوری محصول و همچنین رقابت نسبی برای تجارت کشورها داشته باشد برهان زاده
و دینخوان ( )1394در مطالعهای به تدوین استراتژی و اولویت بندی استرتژیهای صادرات پسته ایران با روش
تجریه و تحلیل  SWOTبا مقایسه رویکردهای فازی و  QSPMپرداختند .استراتژیهای تولید محصول برای
تخصیص درصدی از سود برای بازاریابی محصول با روش QSPMبه عنوان مهمترین استراتژی برگزیده شدند.
سوزوکی ( )2011در مقالهای با عنوان ادغام طولی با مشتقات جزئی ،انتقال ریسک و حذف محصوالت در زنجیره
عرضه صادرات محصول آناناس در کشور غنا بیان میکند که زنجیره عرضه صادراتی با کیفیت موجب تامین رفاه
برای ذینفعان میشود .حسین زاده شهری و غالمی ( )1393در مطالعهای به بررسی قابلیت حس گری بازار و
استراتژی صادرات و تأثیر آن بر بهبود عملکرد صادرات شرکت ها پرداختند .نتایج نشان داد که شرکتهای
صادراتی قابلیت حس گری باال و در نتیجه استراتژی بازاریابی مناسبتری برای صادرات دارند .و در نتیجه در
سه سال گذشته عملکرد صادراتی باالتری داشتهاند .آل احمد ( )1393در مطالعهای به بررسی نقش بازاریابی
محصوالت کشاورزی در توسعه صادرات پرداخت .نتایج نشان داد که مسائل و مشکالت بسیاری در زمینه بازاریابی
محصوالت کشاورزی در کشورمان وجود دارد که از آن جمله میتوان به نامناسب بودن ساختار تسهیالت بازاریابی،
ناپایداری قیمت ،فصلی بودن تولیدات کشاورزی نام برد .جری سیلیک و همکاران ( )2015در مطالعهای به
بررسی تجربههای صادراتی و استراتژیهای بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادراتی لهستان پرداختند.
نتایج نشان داد که عملکرد صادراتی با تجربه صادراتی و رشد تعداد کشورهای صادراتی رابطه مثبت و با رشد
سهم شرکت ها در بازار رابطه منفی دارد .هانگ ( )2015در مطالعهای به بررسی ارتباط بین جهتگیری بازارهای
صادراتی بر عملکرد صادرات  142شرکت تولیدی پرداخت .نتایج تحلیل با استفاده از معادالت ساختاری حاکی

 .2مواد و روشها
در استان خراسان رضوی  210شرکت فعال در حوزه صادرات به آسیای میانه وجود دارد(.اتاق بازرگانی،صنایع
و معادن خراسان رضوی .)1395 ،روش مورد استفاده برای نمونهگیری در این مطالعه سرشماری از کلیه شرکتها
فعال و کارشناسان آنها بوده است .به این ترتیب که برای کلیه شرکتهای فعال پرسشنامه ارسال شد .پس از
حذف پرسشنامههای مخدوش و ناقص تعداد  110پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این شرکت ها
 70درصد ارزش صادراتی به آسیای میانه را تشکیل میدهند .با توجه به پراکندگی شرکتهای صادرکننده به
لحاظ جغرافیایی از الگوی رگرسیون فضایی استفاده شد .اقتصاد سنجی فضایی شاخهای از اقتصاد سنجی است
که اثرات فضایی را به کارکرد مدلهای مقطعی یا ترکیبی رگرسیونی اضافه میکند .از لحاظ تاریخی مبنای اولیه
اقتصاد سنجی فضایی در اوایل دهه  1970برای انجام مطالعاتی با دادههای بین کشوری در اروپا پایهریزی شد
که میتوان به مطالعات انفرادی و مشترک هودریک ،1پالینک 2و کالسن 3اشاره نمود (انسلین  .)1988،برخی
ویژگیها و روشهای مدلسازی در اقتصاد سنجی فضایی توسط اکبری ( )1384و عظیمی ( )1391معرفی شدند.
طبقهبندی و کاربرد مدلهای فضایی در دادههای مقطعی توسط انسلین ( 1998و  ،)1999لیسیج ( )1999و
لیسیج و پیس ( )2009توضیح داده شده و تعمیم آن برای دادههای ترکیبی در مطالعات الهورست (،)2008
انسلین و دیگران ( )2008و لی و یو ( )2010مورد توجه قرار گرفته است .انجام کارهای تحقیقاتی در علوم
منطقهای به طور وسیع مبتنی بر دادههای نمونهای منطقهای است که محقق با مراجعه به مکانها و محلهای
مشخص شده که به صورت نقاطی در فضا تعیین مکان شدهاند و به آنها دست مییابد .حال وقتی در تحقیق با
دادههایی رو به رو هستیم که دارای جزء مکانی هستند دیگر به کارگیری شیوههای اقتصاد سنجی مرسوم چندان
مناسب نیست .زمانی که دادههای نمونه دارای جزء مکانیاند دو مسأله به وجود میآید .یکی وابستگی فضایی
1. Hordijk
2. Paelinck
3. Klaassen
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از ارتباط مستقیم گرایشهای بازارهای صادراتی با عملکرد صادراتی است .هلم و گریتج ( )2014در پژوهشی به
بررسی تأثیر عدم قطعیت روی راهبردهای بازاریابی بازارهای صادراتی در کسبوکارهای نوظهور پرداختهاند .نتایج
نشان میدهد که راهبردهای قیمتگذاری سازگاری بیشتری نسبت به راهبردهای محصول و توزیع با بازار دارند
و راهبردهای توزیع و محصول معنیدار نیستند .کهنسال و توحیدی ( )1394در مطالعهای اثر نوسانات نرخ ارز
بر تقاضای صادرات زعفران ایران مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این مطالعه نشان داد که نوسانات نرخ ارز بهطور
معنیداری در بلندمدت اثر مثبتی بر تقاضای صادرات زعفران ایران دارد .این در حالی است که اثر کوتاهمدت
آن منفی است.
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میان مشاهدات و یکی ناهمسانی فضایی در روابطی که مدل سازی میشود .)Lesage 1999( .آزمونهای
گوناگونی برای اندازهگیری و وجود خود همبستگی و ناهمگنی (ناهمسانی) فضایی وجود دارد .جهت تست خود
همبستگی فضایی آزمونهای موران ،نسبت درستنمایی Geary،و Getis-Ordsپیشنهاد شده است .آزمون موران
به صورت زیر تعریف میشود (موران.)1950 ،
n

n

j1
n

i 1
n

)N   w ij (x i  x)(x j  x
n

(  w ij )  (x i  x) 2
j1

i 1

i 1

که در آن  xمتغیر وابسته مورد نظر i ،و  jشاخص هایی برای موقعیت ها یا واحدهای فضایی و  nتعداد
مشاهدات یا مناطق است wij .یک وزن فضایی کوچکتر از  1است که ارتباط میان واحد فضایی  iو واحد فضایی
 jرا تعریف میکند wij .یک عنصر از ماتریس وزنهای فضایی  wبا ابعاد  n×nاست و به صورت ردیفی استاندارد
شده است( .مجموع عناصر هر ردیف  1است) .این ماتریس ساختار همسایگی را نشان میدهد معنیداری آماره
موران نشان از تأیید وجود وابستگی فضایی در داده ها است .به عبارت دیگر اندازههای مثبت آماره  Iموران بیانگر
وجود دستهبندی فضایی دارای اندازههای یکسان است .ارزشهای منفی نیز نشان میدهد که اندازههای باال
خیلی اوقات در نزدیکی اندازههای پایین قرار میگیرد .آماره موران با ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یکسان
است البته اندازههای بیشترین و کمترین مقدار آن لزوماً در دامنه (1و  )-1قرار نمیگیرد .آزمونهای قویتری
نیز برای تأیید وجود تصریح فضایی دادهها وجود دارد .که شامل آزمونهای  Gearyو  Getis-Ordsاست .این
آزمونها که به آزمونهای  GCو  GOمعروفاند ،معنیداری آنها نشان از وجود خود همبستگی فضایی داده-
هاست .آزمون  GOبه صورت زیر است (جنیفر لینتز: )2009 ،
𝑗𝑥𝑖𝑥)𝑑(𝑗𝑖𝑤 ∑ ∑
𝑗𝑥𝑖𝑥 ∑ ∑

= )𝑑(𝐺

که درآن  wijماتریس وزنی فضایی و  xiو  xjدو مقدار مشخص از ویژگیهای مکانهای  iو  jاست .آزمون
 GCبه صورت زیر بیان میشود( .لی و وانگ)2005 ،
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i 1 j1

که درآن  wijماتریس وزنی فضایی و  iو  jشاخصهایی برای موقعیتها یا واحدهای فضایی است .آزمون
 GCشبیه آزمون موران است با این تفاوت که در آزمون موران انحراف از مقدار میانگین برای دو موقعیت مکانی
لحاظ میشود اما در آزمون  GCانحراف از میانگین با استفاده از ارزشهای فعلی در هر مکان محاسبه میشود.
از آنجا که معلوم نیست که کدام یک از دو مدل وقفه و خطای فضایی مناسبتر است ،بنابراین ابتدا مدل با

 .3نتیجه و بحث
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .چنانچه مقدار ضریب آلفای محاسبه
شده بزرگتر از  0/6محاسبه شود ،نشان دهنده پایایی پرسشهای مطرح شده در پرسشنامه دارد و میتوان نتایج
حاصل از نمونه مورد بررسی را به کل جامعه آماری تعمیم داد (نونالی .)1978 ،ضریب آلفای محاسبه شده برای
پرسشهای مطرح شده مقدار  0/909محاسبه شد و نشان از خوب بودن پرسشهای مطرح شده و نتیجهگیری
درست از آن دارد .جدول  7الگوی فضایی را به منظور بررسی فاکتورهای اثرگذار بر توسعه صادرات استان به
کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد .ضریب و آماره  tمحاسبه شده نشان دهنده اولویت و سطح اهمیت هر
کدام از متغیرها دارد .متغیر وابسته در این مدل رگرسیونی ،ارزش دالری صادرات در طول سالهای مختلف
است که از مبادی گمرگی استان خراسان رضوی به  5کشور آسیای میانه صادر شده است .با توجه به شاخصهای
ب رازش مدل که در پایین جدول گزارش شده است ،مدل برآوردی مدل خوبی به نظر میرسد .و میتوان به
درستی با احتمال  74درصد بیان کرد که متغیرهای مستقل تغییرات متغیر وابسته (ارزش صادرات) را نشان
میدهند .به عبارتی با توجه به اینکه معیار ضریب تعیین مدل 0/74 ،بیان شده است ،متغیرهای مستقل74 ،
درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .معیارهای موران و آمارههای وقفه و خطای فضایی نشان از تأیید
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استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود .سپس آزمونهای تشخیص انجام میشود .این
آزمون ها شامل آزمون بروش پاگان و جارکوبه را برای تشخیص واریانس ناهمسانی و نرمالیتی اجزای خطا و
آزمون موران یا  GCو  Goبرای تأیید یا رد فرض خودهمبستگی فضایی دادهها است .اگر آزمونهای فوق وجود
وابستگی فضایی را تأیید کرد ،دیگر تخمین  OLSقابل اعتماد نیست .به این منظور از دو آزمون  LM-errorو
 LM-lagاستفاده میشود ،اگر هیچ یک از دو آزمون معنیدار نشد ،استفاده از  OLSنتایج تورش داری به ما
نمیدهد .اگر فقط  LM-errorمعنی دار باشد بایستی از رگرسیون خطای فضایی استفاده نمود ،اگر فقط LM-
 lagمعنیدار باشد بایستی از رگرسیون وقفه فضایی استفاده نمود .اما اگر هر دو آزمون معنیدار باشند و نشانگر
وجود خودهمبستگی فضایی باشند ،با استفاده از این دو آزمون نمیتوان مدل مناسب را انتخاب نمود و بایستی
از آزمونهای قویتری مانند Robust LM-errorو  Robust LM-lagاستفاده گردد و مدلی انتخاب گردد که
 Robust LMآن معنی دار شود .اگر از نظر تئوری انتخاب مدل مناسب روشن نیست بایستی از شاخصهای R2
و  Log Liklihoodاستفاده کرد .و مدلی را که برازش مناسبتری دارد( .پالمرجونز و سن )2006 ،افزرون بر
آمارههای باال آماره  LM SARMAیک آماره ترکیبی است که بازگوکننده درجه باالی جایگزینی مدل برآورد
شده  OLSو یکی از دو مدل خطا و وقفه فضایی است .اگر این آماره معنیدار شود برآرود  OLSاشکال دارد و
بایستی از یکی از دو مدل خطا یا وقفه فضایی استفاده کرد .اما نمیتواند گزینه جایگزین را انتخاب کند (انسلین،
.)2005
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ورود به بحث فضایی و برگزیده شدن مدل وقفه فضایی دارد .با توجه به ضرایب آماری به دست آمده و نیز
معنیداری آماره  tمیتوان به ترتیب متغیرهای مهم اثر گذار بر صادرات به کشورهای آسیای میانه را در فلوچارت
زیر طبقه بندی کرد .فلش جهت اهمیت متغیرهای مستقل الگوی فضایی را نشان میدهد.
شکل .1-متغیرهای مهم اثرگذار بر صادرات به کشورهای آسیای میانه
افزایش اهمیت

حمایت
سفارت
خانه ها

ثبات
اقتصادی
کشورها
ی هدف

قیمت
تمام شده
کاال

مشکالت
سیاسی با
کشورها
ی هدف

تعرفه
های
ترجیحی

برگزاری
نمایشگاه
ها

نقل و
انتقال ارز

مشکالت
صدور
ویزا

بر اساس مدل برآوردی که در جدول  7گزارش شده است ،حمایت سفارتخانهها دارای بیشترین تأثیرگذاری
بر میزان صادرات به کشورهای آسیای میانه است  .همکاری در انعقاد قراردادها ،به روز رسانی آمار و اطالعات
اقتصادی در سایت سفارت خانه ها در مورد کشورهای هدف و متخصص بودن رایزنهای بازرگانی در زمینه
فعالیتهای اقتصادی از جمله مهمترین فاکتورهای اثرگذار در شاخص حمایت سفارت خانهها از دیدگاه
صادرکنندگان و فعالین اقتصادی مطرح بوده است .ضریب این متغیر  2/85بوده و در سطح  99درصد معنیدار
است .به این مفهوم که با افزایش یک واحد حمایت بیشتر از شاخصهای حمایتی از سفارت خانه ها ،میزان
صادرات به آسیای میانه به اندازه  2/85واحد افزایش مییابد .ثبات اقتصادی کشورهای هدف یکی دیگر از
مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر توسعه صادرات استان به آسیای میانه مطرح است .نوسانات قوانین سیاسی و
اقتصادی کشورهای آسیای میانه در زمینه تجارت کاال ،یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان در این حوزه
به شمار میرود .معنی داری این ضریب نیز حاکی از با اهمیت بودن این متغیر است .قیمت تمام شده کاالی
صادراتی یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در الگو است .قیمت تمام شده عبارت است از قمیت تمام شده اولیه به
عالوه هزینههای حمل و نقل ،تشریفات صادرات ،اخذ و تمدید کارتهای بازرگانی ،تعرفهها و سایر هزینههایی
که در زمینه خروج کاال از مبادی گمرکی مطرح است .افزایش این هزینهها منجر به افزایش قیمت تمام شده
کاالی صادراتی و کاهش رقابتپذیر بودن کاال میشود .ضریب این متغیر در مدل برآوردی  1/71و با عالمت
منفی است .معنیداری این متغیر نیز نشان از تأثیرپذیری آن بر صادرات به آسیای میانه دارد .افزایش یک واحد
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این متغیر ،میزان صادرات به آسیای میانه را به اندازه  1/71واحد کاهش میدهد .برقراری تعرفههای ترجیحی
یکی از مؤلفههای مهم اثرگذار بر صادرات به حساب میآید .آمار و اطالعات نشان میدهد در سالهایی که
تعرفههای ترجیحی با برخی کشورهای آسیای میانه برقرار بوده است ،روند صادرات غیر نفتی از رشد مناسبی
برخوردار بوده است .فعال بودن میز اقتصادی مشترک نیز از دیگر متغیرهای اثرگذار بر الگو است که بنا به نظر
کارشناسان این حوزه میتواند نقش مهمی در گسترش صادرات استان خراسان رضوی به آسیای میانه داشته
باشد .ضریب این متغیر در مدل برآوردی مثبت و معنیدار است .بهبود این متغیر افزایش ارزش صادرات به
کشورهای آسیای میانه را به دنبال دارد .تغیی رات مداوم و مبهم بودن قوانین و مقررات صادرات و واردات در
مبادگی گمرکی و بازارچههای مرزی استان یکی دیگر از نقاط ضعف پیش روی صادرات به آسیای میانه به حساب
میرود .بخش زیادی از صادرات گمرکات مرزی استان خراسان رضوی به آسیای میانه انجام میشود .این گمرکات
شامل سرخس ،لطف آباد ،باجگیران ،منطقه ویژه اقتصادی سرخس ،خیام نیشابور و گمرک مشهد است .هر چه
این قوانین و مقررات رایج در بازارچههای مرزی شفافتر و دارای تغییرپذیری کمتری باشد ،میزان صادرات
افزایش بیشتری خواهد داشت .ضریب این متغیر در الگو  0/75و معنیدار است .برگزاری نمایشگاه در کشورهای
هدف صادراتی به گواهی فعالین این بخش نقش مهمی در رونق صادرات در سالهای گذشته داشته است.
برگزاری این نمایشگاهها سبب آشنایی بیشتر شرکتهای خارجی با کاالی ایرانی شده و تقاضا برای واردات آن
افزایش مییابد .افزایش یک واحد به این متغیر ،میزان صادرات به آسیای میانه را به اندازه  0/85واحد و به طور
معنیدار افزایش میدهد .مشکالت مربو ط به نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار
بر صادرات به آسیای میانه دارد .معنی داری این متغیر در الگوی برآوردی نیز نشان از تأیید این مطلب دارد.
مشکالت ناشی از این نقل و انتقال ریسک صادرات را افزایش داده و انگیزه ورود به تجارت کاال را کاهش میدهد.
از طرفی سبب کاهش تمایل طرف خارجی برای معامله با صادرکننده ایرانی میگردد .مشکالت مربوط به صدور
و تمدید ویزا برای بازرگانان و فعاالن اقتصادی از دیگر متغیرهای اثرگذار بر الگوی برآوردی است .ضریب این
متغیر در مدل منفی و معنیدار است .افزایش این مشکالت ،در کوتاهمدت و بلندمدت موجب کاهش صادرات به
آسیای میانه میشود .سایر متغیرهای اثرگذار بر توسعه صادرات به آسیای میانه در جدول  7گزارش شده است.
وظیفه اصلی بخش خصوصی بازاریابی و پیدا کردن بازار مناسب برای فروش در کشورهای هدف تجاری است.
مطالعات میدانی از صادرکنندگان به کشورهای آسیای میانه نشان داد که بخش خصوصی استان از این وظیفه
اصلی خود به دلیل بروز مشکالت مختلف بازمانده است .به نظر خود صادرکنندگان بیشتر وقت صرف حل
معضالت پیش آمده در دستگاههای دولتی می شود .معضالتی که از دیدگاه بخش خصوصی یا نباید بروز کند یا
در صورت بروز احتمالی بایستی با کمترین بروکراسی حل و فصل شود .به اعتقاد بخش خصوصی استان در ارتباط
با صادرات به آسیای میانه اکثر مشکالت داخلی است و مشکالت پدید آمده خارجی را عمدتاً خود بخش خصوصی
میتواند در کوتاهمدت حل کند و راه را برای صادرات هموار گرداند .به اعتقاد این بخش ،مشکالت نقل و انتقال
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پول ،روابط بد سیاسی با کشورهای طرف تجارت و غیره هر چند در بحث صادرات خلل جدی ایجاد میکنند ،اما
معضالت داخلی به مراتب وقت گیرتر و گاه مانع صادرات است.
جدول .۵-برآورد الگوی رگرسیون فضایی عوامل اثر گذار بر صادرات استان به آسیای میانه
ضریب

آماره t

معنی داری

برگزاری نمایشگاه ها

0/85

2/11

0/02

نقل و انتقال ارز

1/02

3/21

0/001

مشکالت صدور ویزا

-0/65

-1/85

0/08

مشکالت سیاسی با آسیای میانه

1/65

2/32

0/04

بسته بندی مناسب

0/21

1/02

0/11

تعرفههای ترجیحی

0/99

2/20

0/01

حمایت سفارتخانه ها

2/85

2/00

0/001

فعال بودن میز اقتصادی

0/61

1/66

0/04

نرخ تعرفههای گمرکی

-0/88

-1/11

0/31

تداخل وظیفه در نهادهای دولتی

0/67

1/21

0/22

ثبات اقتصادی کشورهای هدف

1/81

2/45

0/03

رقابت منفی صادرکنندگان

-0/49

-1/36

0/14

مبهم بودن قوانین و مقررات در بازارچههای مرزی

0/75

1/95

0/06

قیمت تمام شده کاالی داخلی

-1/71

-2/81

0/002

وقفه صادرات

0/44

0/84

0/34

استراتژیهای بازاریابی

0/38

0/75

0/22

استانداردهای صادراتی برای کیفیت

0/78

1/11

0/41

ارزش واردات

0/69

1/86

0/03

نام متغیر

Prob= 0.024

R2= 0.74
Log Likelihood= -121.45
Moran I: 2.64
LM test= 9.21 prob= 0.0
LM Error=15.55
prob =0.12
LM Lag =18.44
Prob=0.04

منبع :یافتههای تحقیق
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به منظور تعیین الگوی مناسب برای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه ،الزم
است اقدامات دو بخش دولتی و خصوصی بررسی شود .در بخش دولتی در دو حوزه سیاستهای داخلی و خارجی
و در بخش خصوصی در دو حوزه تولیدات داخل و خارج استان ،استراتژیهای توسعه صادرات مورد بررسی قرار
میگیرد .ارتباط هماهنگ دولت و بخش خصوصی از طریق شورای گفتگو میتواند تعامالت سازندهای برای اقتصاد
کشور به همراه داشته باشد .واگذاری بخشی از اختیارات به خود بخش خصوصی جهت صادرات از دیگر مؤلفههای
مهمی است که در صورت اعمال ،بخشی از مشکالت تجار و صادرکنندگان به دلیل بروکراسی اداری دولت و
موازیکاری ارگانهای دولتی حل خواهد شد .به روز نبودن بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی برای صادرات
و واردات از جمله مسائل مهمی است که گریبانگیر بخش خصوصی برای تجارت کاال است .قوانین و مقرراتی
که در طول زمان به دلیل تغییرات قوانین کشور طرف تجارت ،تغییر ظرفیت کارخانهها و تغییر نوع قراردادها
الزم است اتفاق بیافتد .ورود صادرکنندگان بی تجربه به بازار صادرات خارجی از جمله مسائلی است که اعتماد
طرف تجاری را گاه نسبت به کاالی ایرانی و تاجر ایرانی دچار مشکل میکند .الزمه استفاده از ظرفیتهای مردمی
و بخش خصوصی ،ایجاد زمینههای الزم و مناسب برای مشارکت و فعالیت این بخش در تصمیمسازیها و
کنشهای اقتصادی است .این همان اصلی است که با "بهبود فضای کسبوکار" از آن یاد میشود و در دنیای
امروز ،یکی از مهمترین ارکان و اصول حکمرانی خوب تلقیمیشود .جمعبندی اقدامات دولت و بخش خصوصی
در رابطه با توسعه صادرات به آسیای میانه در قالب شکل 3بیان شده است .به منظور بهبود توسعه صادرات به
آسیای میانه بر اساس نتایج این مطالعه راهکارهای زیر پیشنهاد میشود.
 .1واگذاری اختیارات الزم برای رفع موانع صادرات به مقامات استانی
 .2ابالغ تعیین استان خراسان رضوی به عنوان معین تجارت با کشورهای آسیای میانه
 .3انتخاب افرادی که با اقتصاد به ویژه تجارت آشنایی بیشتری داشته باشند به عنوان رایزن بازرگانی در
کشورهای آسیای میانه به منظور حمایت بیشتر سفارتخانهها از فعاالن اقتصادی
 .4جلوگیری از صدور بخشنامههای بدون مطالعه در خصوص محدودیت و ممنوعیت برای صادرات و مشارکت
بخش خصوصی در صدور بخش نامهها
 .5جلوگیری از تبعیض در صدور کارت بازرگانی برای فعالین حوزه تجارت با سایر بخشها
 .6وصول مطالبات صادرکنندگان از دولت به خصوص جوایز صادراتی ،رعایت کامل قانون در خصوص معافیت
فرایند صادرات از هرگونه مالیات و عوارض ،برقراری تعرفههای ترجیحی ،برگزاری نمایشگاه با راهاندازی
جشنواره فروش در آنها و توجه بخش خارجی به مسائل اقتصادی همگام با مسائل سیاسی.
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 .4نتیجه گیری و پیشنهادات
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شکل .۲-الگوی کلی توسعه صادرات با آسیای میانه
الگوی کلی توسعه صادرات به آسیای
میانه

بخش دولتی

بخش خصوصی

تولیدات خارج
استان

تولیدات داخل استان

معرفی محصول ایرانی
بسته بندی و
برند سازی
کیفیت
حمل و نقل
هزینه های حمل
وسایل نقلیه
و نقل
وضعیت داخلی صادرکنندگان
دامپینگ
مبارزه منفی
قیمتی

سیاست های داخلی

نظارت بر صادرکنندگان جهت کیفیت
کاال
گسترش برگزاری نمایشگاه ها با پرداخت
یارانه آن

• رایزن اقتصادی

•دیپلماسی خارجی

برند سازی و معرفی کاالی ایرانی

• همگام با وضعیت
اقتصادی

واگذاری کلیه اختیارات استان به استاندار

• رعایت مناسبات
اقتصادی

مشکل تداخل وظیفه در ارگان های
دولتی

شفاف نمودن قوانین صادراتی
به روز نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل
ها متناسب با تغییرات
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سیاست های خارجی

سفارت خانه

روابط سیاسی

• کاهش تعرفه ها و یا
حذف برخی
•اجازه ورود کاال
• مشکل برگشت پول
()LC
• عزم جدی برای روابط

تراز تجاری

دیپلماسی
اقتصادی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.1395 ،
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی.1395،

آل احمد،ن .1393.نقش بازاریابی محصوالت کشاورزی در توسعه صادرات .چهارمین کنفرانس ملی
بازاریابی .تهران.
برهان زاده،ع .و دینخواه،ه .1394 .تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژیهای صادرات پسته
ایران با مقایسه رویکردهای فازی و  .QSPMمجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،2صص -1
.26
ژاله رجبی ،م .و مقدسی ،ر .1393 .بررسی هزینه تجارت محصوالت کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن
در تجارت ایران با کشورهای درحال توسعه .کنفرانس بینالمللی آنالین اقتصاد سبز.13-1 ،
حسین زاده شهری،م و غالمی،ف .1393 .قابلیت حس گری بازار و استراتژی صادرات و تاثیر آن بر
بهبود عملکرد صادرات(مطالعه موردی صادرکنندگان کاشی و سرامیک). ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،
شماره  ،73صص .144- 125
کهنسال ،ح ،ر و توحیدی ،الف ،ح .1394 .بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات
زعفران ایران :رویکرد پویای میانگروهی تلفیقی .نشریه زراعت و فناوری زعفران.3)1( ،
گمرک جمهوری اسالمی ایران .1395 .معاونت طرح و برنامه ،سالنامه آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ایران.
دفتر آمار و خدمات ماشینی.
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